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Geachte

,

Op 20 januari 2020 heeft u ons advies [1] ontvangen m.b.t. het ingediende
winningsplan aardwarmte Vierpolders [2]. Op basis van recentelijk verworven
kennis willen wij graag een aanvullende voorwaarde koppelen aan ons
voorgaande advies [1]. Deze voorwaarde wordt in deze brief benoemd en kort
toegelicht.
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In het advies [1] wordt geconcludeerd dat wij geen geotechnische belemmeringen
zien om in te stemmen met het ingediende winningsplan Vierpolders. Daarbij
wordt ter overweging gegeven om in het besluit de injectieverschildruk op
reservoirdiepte te limiteren op 66 bar, welke is bepaald o.b.v. het SodM
injectieprotocol [3]. Bij het vaststellen van deze limiet is uitgegaan van de
injectietemperatuur van ca. 35 °C, die de operator tot op heden hanteert. Hierbij
dient vermeld te worden dat in het protocol niet expliciet de minimale
injectietemperatuur wordt vermeld. Daarnaast is de intentie van het genoemde
protocol dat er, bij de benutting van de aquifer, geen fractures ontstaan in de
afsluitende laag die ervoor kunnen zorgen dat formatiewater zich kan verplaatsen
naar ondiepere lagen.
Recente studies en bevindingen lijken aan te tonen dat de conservatieve lineaire
empirische relatie die het SodM injectieprotocol [3] gebruikt, niet zo conservatief
meer is bij een hoge mate van uitkoeling. Ook in het geval van Vierpolders zijn er
indicaties dat de limiet op de injectieverschildruk van 66 bar mogelijk te hoog is in
het geval van de toekomstig voorgenomen uitkoeling tot 25 °C. Omdat dit
momenteel nog onzeker is, concluderen wij dat een nadere onderbouwing
wenselijk zou zijn alvorens een injectieverschildruk limiet vast te stellen die ook
geldt voor een uitkoeling tot 25 °C. De vergunninghouder heeft een dergelijke
onderbouwing niet aangeleverd bij het winningsplan. Het is van belang dat het
effect van de verdere uitkoeling tot 25 °C op de maximale injectieverschildruk
goed wordt meegenomen in de onderbouwing.
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Aanvullende voorwaarde
Conform de gedachte van het injectieprotocol is het opportuun een aanvullende
voorwaarde toe te voegen dat vooralsnog een minimale temperatuur van het
geïnjecteerde water van 35 °C geldt. Wij adviseren EZK om de vergunninghouder
te verzoeken om op termijn, maar voordat wordt gestart met verdere uitkoeling tot
25 °C, een nadere onderbouwing aan te leveren van de maximale
injectieverschildruk.
Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Drs.
Hoofd Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
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